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Quando numa família, nasce uma criança, tudo fica 

diferente. Todos se voltam para a criança dando-lhe 

carinho, atenção e afeto. A casa fica mais silenciosa para 

que a criança possa dormir com tranquilidade. O casal se 

torna mais delicado e dedicado um com o outro e os dois 

se voltam atenciosos para a criança. Esta criança se torna 

o foco de tudo e de todos. Consequentemente, tudo fica 

melhor. 
Os Inocentes foram mortos por Herodes, o Ascalonita. A 
Sagrada Escritura menciona três Herodes: O Antipas, que 
mandou cortar a cabeça de João Batista, o Agripa, que 
matou Tiago e prendeu Pedro.  

O Ascolonita, mandou eliminar todos os meninos nascidos 
no mesmo período do nascimento de Jesus para evitar que 
vivesse o rei dos judeus.  

Impossível calcular o número de crianças arrancadas dos 
braços maternos e depois trucidadas. Todos esses 
pequeninos se tornaram os “santos inocentes”, cultuados e 
venerados pelo Povo de Deus.. 

Quem narrou para a história foi o Apóstolo Mateus, em seu 
Evangelho Capítulo 2,16-18. Os reis magos procuraram 
Herodes, perguntando onde poderia encontrar o recém-
nascido, o Rei dos judeus para saudá-Lo. O rei consultou, 
então, os sacerdotes e sábios do reino, obtendo a resposta 
de que ele teria nascido em Belém de Judá, Palestina. 

Herodes, fingindo apoiar os magos em sua missão, pediu-
lhes que, depois de encontrarem o “tal Rei dos judeus”, 
voltasse e lhe dessem notícias confirmando o fato e o local 
onde poderia ser encontrado, pois “também queria adorá-
Lo”. 

Claro que os reis do Oriente não traíram Jesus. Depois de 
visitá-Lo na manjedoura, um anjo os visitou em sonho 
avisando que o Menino-Deus corria perigo de vida e que 
deveriam voltar para suas terras por outro caminho. O 
encontro com o rei Herodes devia ser evitado. 

Eles ouviram e obedeceram. Mas o tirano, ao perceber que 
havia sido enganado, decretou a morte de todos os meninos 
com menos de dois anos de idade nascidos na região. O 
decreto foi executado à risca pelos soldados do seu 
exército. 

A festa aos Santos Inocentes acontece desde o século IV. O 
culto foi confirmado pelo papa Pio V, agora santo, para 
marcar o cumprimento de uma das mais antigas profecias, 
revelada pelo profeta Jeremias: a de que “Raquel choraria a 
morte de seus filhos” quando o Messias chegasse. 

Esses pequeninos inocentes de tenra idade, de alma pura, 
escreveram a primeira página do álbum de ouro dos 
mártires cristãos e mereceram a glória eterna, segundo a 
promessa de Jesus. A Igreja preferiu indicar a festa dos 
Santos Inocentes para o dia 28 de dezembro por ser uma 
data próxima à Natividade de Jesus, uma vez que tudo 
aconteceu após a visita dos reis magos. A escolha foi 
proposital, pois quis que os Santinhos Inocentes 
alegrassem, com sua presença, a manjedoura do Menino 
Jesus. 

Diácono Mauricio Luz de Lima 

Fonte: Franciscanos 

 

 

Mensagem de Natal 
 

Com o Aniversário do nascimento de Jesus que é o Natal, é tempo de fazermos 

com que a nossa casa também se torne melhor. Que o mundo se torne melhor; 

que as pessoas se voltem mais respeitosamente umas para as outras; que 

sejamos afetuosos e dedicados uns com os outros; que façamos com que 

Jesus seja o foco e o centro de nossas referências. Sendo assim, a nossa casa 

será cada vez mais a habitação de Deus; o nosso mundo será mais habitável e 

nós todos seremos mais humanos uns com outros. Que tenhamos compaixão 

do outro quando sofre; que fiquemos sempre alegres com a alegria do outro; 

que façamos o outro feliz, porque felizes também nós queremos viver; que 

sejamos generosos porque esta deve ser uma de nossas características; que 

busquemos sempre e cada vez mais a Deus porque Deus vem sempre ao 

nosso encontro. Natal assim, será mais um momento em que nós nos 

encontramos com Deus porque Deus vem se encontrar conosco. 

Em nome dos Conselhos Pastoral e Administrativo da Paróquia, em nome dos  

     Padres e Seminaristas Saletinos de São Paulo e 

     em meu nome, fica aqui um desejo muito grande 

     de UM FELIZ E ABENÇOADO NATAL DE   

     JESUS E SEMPRE COM JESUS! Pe. Alfredo,  

     MS. Dezembro de 2017. 

Texto: Padre Alfredo Celestrino 

 

Santos Inocentes 

 

 

Os inocentes foram assim 

chamados por três razões: sua 

vida, seu castigo e sua 

inocência. O castigo deles foi 

injusto, pois eram inocentes na 

vida, como diz o salmista: 

“Derramaram sangue inocente”. 

 

 Programação de Natal e ano novo 

 N A T A L – Dia 25/12/2017 – Segunda-feira 
 

08H - MISSA NA MATRIZ 10H - MISSA NA MATRIZ 18H - MISSA NA MATRIZ 

  10H - N. S. DA SALETTE 18H - N. S. DE LOURDES 

  
 A N O  N O V O – Dia 01/01/2018 – Segunda-feira 
 

08h - MISSA NA MATRIZ 10H - MISSA NA MATRIZ 18H - MISSA NA MATRIZ 

  10H - N. S. DA SALETTE 18H - N. S. DE LOURDES 

 

 

 

Cantinho do Sínodo 
O objetivo básico do Sínodo Diocesano é 

rever, renovar e revitalizar a pastoral da 

diocese, passando pela avaliação e a 

reflexão sobre os diversos aspectos da 

realidade eclesial diocesana. Pensando 

nisso a Paróquia Nossa Senhora do 

Carmo preparou o cantinho do Sínodo. 

Fique por dentro de tudo o que acontece. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torna-te aquilo que tu és! 

Esta chegando o Natal e o Ano Novo também, festas carregadas de boas 

vibrações pessoais e individuais onde o propósito tem como ser alguém melhor. 

A cada Natal somos constantemente motivados a deixar o Menino Jesus nascer 

em nossos corações. Já no Ano Novo fazemos promessas e colocamos metas 

para um tempo novo, cheio de expectativas e realizações. É aí que devemos 

refletir, fazer algo novo significa muitas vezes deixar os velhos hábitos, fugir do 

conformismo. Alias como a própria palavra diz, quando estamos conformados 

na realidade já estamos aceitando essa situação de conformidade. 

 

Quantas vezes já não bateu aquela sensação de que poderia ter feito “algo a 

mais”? Somos na realidade potência daquilo que deveríamos ser, e quando não 

estamos a caminho dessa potencialidade acabamos por nos sentir deprimidos. 

Tudo no mundo possui a potência de ser algo, somente Deus é, somente Deus 

possui ser. A essência de Deus e sua existência já são imutáveis coincide 

diferente de toda a vida.  O Grande tormento do ser humano é não sentir-se 

realizado. E na maioria das vezes perceber que está bem longe de ser aquilo 

que realmente deveria ser. O caminho que todo indivíduo deve fazer para 

tornar-se pessoa. Neste caminho tão singular a cada um Deus nos diz: “Nada 

temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu." (Isaias, 43-1). 

Torna-te aquilo que tu és, é dispor da condição de filho amado de Deus. Tudo 

sem Deus torna-se incompleto e vazio, tímido acaba se tornando o príncipe que 

tem medo de governar. A vida é feita de escolhas, e a conformidade é 

justamente a ausência de escolhas, mesmo que esse ato já seja uma escolha 

pessoal. Que neste Natal e que neste Novo Ano que vem chegando, possamos 

deixar a paisagem sempre igual do deserto em que vivemos e possamos 

caminhar olhando em direção da estrela d´alva (2 Pedro 1-19), tal qual os Reis 

Magos caminharam em direção da Estrela de Belém. Cada ser humano 

imagem e semelhança de Deus tem o dom de brilhar e de ser Feliz. Feliz Natal 

e um brilhoso Ano Novo. Lembre-se Ele está no meio de nós. 

Texto: Anderson Galvão Albuquerque 

 Alcoolismo, é possível se libertar! 

No dia 9 de Dezembro é comemorado o dia nacional do 

Alcoólico Recuperado em todo território brasileiro, 

segundo alguns estudos estima-se que o álcool é a 

droga mais popular e cerca de 12% dos adultos são 

atingidos, os estudos comprovam que das mortes por 

uso de entorpecentes o álcool é o que mais mata. 

 

Geralmente pessoas com esse quadro apresentam 

problemas com ansiedade, compulsão, autoestima 

baixa, tendências à depressão, porém o AA alerta que 

simplesmente alertar os danos, não contribui para a 

diminuição do uso. 

Diante do fato é interessante que família aja de forma a 

apoiar e ajudar procurando diversas formas de apoios 

terapêuticos, como as palestras educativas do 

voluntário que é o trabalho do AA, psicoterapia, 

intervenção médica e também a imersão na 

espiritualidade pode contribuir visando buscar formas de 

centrar o bem-estar e qualidade de vida. 

Nos quadros mais graves, é possível encontrar 

instituições que realizam  internações terapêuticas ou 

atendimento ambulatorial,  assim como os Centros de 

Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPSad) que 

estão prontos a orientar e atender esta demanda desde 

que o usuário esteja de acordo com os tratamentos 

adotados. 

AAESP Núcleo do Piqueri: Av. Antonelo da Messina, 772 

Vila Paulistana. Sala 1 - Toda terça-feira das 20:00h ás 

22:00h. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2012/04/alcoolismo 

Suzidália Alves – Psicóloga - Dirigente: ECC, Membro Pastoral dos 

Noivos e EJC. 

 
 COMO SUJEITOS NO MUNDO E NA IGREJA 

Temos uma grande tarefa e no começo do 
Ano Nacional do Leigo e da Leiga, com isso 
comemorar os 30 anos do Sínodo Ordinário 
sobre os Leigos (1987) e os 30 anos da 
Exortação Apostólica Christifideles Laici, de 
São João Paulo II, sobre a vocação e missão 
dos leigos na Igreja e no mundo (1988). 

Como também dinamizar o estudo e a prática 
do documento 105: “Cristãos Leigos e Leigas 
na Igreja e na Sociedade” e demais 
documentos do Magistério, em especial do 
Papa Francisco, sobre o Laicato. Estimular a 
presença e a atuação dos cristãos Leigos e 
Leigas, “verdadeiros sujeitos eclesiais” (DAp, 
n. 497a), como “sal, luz e fermento” na Igreja 
e na Sociedade. 

Conclamar toda a Igreja no Brasil: regionais, 

dioceses, paróquias, comunidades, pastorais, 

movimentos, as diferentes expressões laicais 

e os Organismos de comunhão do Povo de 

Deus, na realização do Ano do Laicato. 

Desenvolver atividades que culminem na 

realização de um encontro nacional com o 

Laicato no encerramento do ano (Cristo Rei 

de 2018). 

 

Despertar e motivar iniciativas e 

participação dos ministros ordenados, da 

vida consagrada e do laicato na realização 

desse Ano. Dialogar com os diferentes 

sujeitos da sociedade, promovendo a 

cultura do encontro e o cuidado com a vida 

e o bem comum, na esperança de que 

outro mundo é possível. Envolver os meios 

de comunicação social nas atividades 

programadas para o Ano do Laicato. 

 

Fonte: CNBB 

Texto: Nelson Teixeira - Leigo Saletino e Presidente 

do Conselho de Leigos da Região Santana 

 Nós do grupo Efraim, já estamos produzindo a encenação da Paixão de Cristo e contamos 

com a colaboração da comunidade e do comércio da região, para apoiar esta promessa. 

Para doações entre em contato com a secretaria da Paroquia pessoalmente no endereço Av. 

Antonelo da Messina, 772 – Vila Paulistana. Ou pelo telefone 2243-1333 

Gratos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por um mundo sem AIDS 

Primeiro de dezembro é o dia do Combate a AIDS. Tendo em vista 

que esta é uma doença muito delicada, podendo levar à morte se 

não tratada, este ano houve uma Campanha em Aparecida SP com 

testagens do vírus HIV, realizada pela Pastoral da AIDS. A Igreja 

sempre acreditou que um caminho preventivo é buscar viver a 

castidade, seja fora ou dentro do casamento, mas é um estilo de vida 

que fica por uma escolha e decisão individual de seguir tal preceito.  

Mas a doença está aí e precisa ser enfrentada. Nós como Cristãos 

não devemos excluir os irmãos que estão nessa luta em prol do 

presente que Deus nos deu... a VIDA e acolhe-los com os olhos de 

Jesus. 

 
Já o Governo deve dar uma resposta a essa situação de uma 

doença que se alastra como sério caso de saúde pública. Existem 

serviços que realizam consultas, tratamento, exames, testes de HIV, 

sífilis e hepatite, bem como orientação sobre a prevenção. Em todas 

as regiões do município de São Paulo existem os CR - Centros de 

Referência, CTA-Centro de Testagem e Aconselhamento e SAE-

Serviço de Assistência especializada, segue os que estão 

localizados na região norte os quais resguardam o sigilo: 

SAE Marcos Lottenberg - Santana 

Rua Dr. Luis Lustosa, 339 – Mandaqui - Contato: 2950 9217 

CR - Nossa Senhora do Ó 

AV. Itaberaba, 1377 – Freguesia do Ó - Contato: 3975 9473 

CTA - Pirituba 

Av. Dr. Felipe pinel, 12 – Pirituba - Contato: 3974 8569. 

Texto: Simone Carvalho 

Aconteceu em Dezembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missa - Dia de Finados 

 

 
Noite das massas - Equipe de Teatro 

 
Assembléia Paroquial 

 
Julia Rodrigues recebendo a 

Investidura de Cerimoniário 

 Sinais que você precisa usar óculos 

Vista cansada 

Ainda não chegou nem na metade do expediente ou daquele filme 

que você resolveu assistir e seus olhos já estão ardendo, 

avermelhados, ressecados ou lacrimejando excessivamente? Este 

é mais um sinal de que você pode precisar de óculos. Sintomas 

assim são muito comuns entre profissionais da área de informática 

ou que ficam expostos durante muito tempo ao ar-condicionado. 

Mas temos uma dica incrível, são os óculos de descanso. Eles 

minimizam este problema e deixam sua vista descansada. Um 

oftalmologista pode afirmar com certeza. Não se esqueça dele. 

Ficar perto dos objetos para enxergá-los melhor 

Se você estiver se aproximando da TV para conseguir assistir ou 

trazendo os livros para mais perto do rosto para ler melhor também 

são sinais que comumente passam despercebidos, mas são fortes 

indícios de que as coisas não estão 100% com a sua visão. Isso 

ocorre com aqueles que têm miopia, que é a dificuldade em 

enxergar de longe, e os óculos também podem virar seu amigo 

para resolver este problema. Nem preciso falar do Oftalmologista. 
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 SECRETARIA DA PARÓQUIA 

SEGUNDA Á SEXTA: Das 08:00h às 18:00h. 

SÁBADO: Das 08:00h às 16:00h. 

 MISSAS - NOSSA SENHORA DO CARMO 

TER/QUA/QUI/SEX: 20:00h. / SÁBADO: 17:00h. 

DOMINGO: 08:00h, 10:00h. e 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA APARECIDA 

Todo segundo e último Sábado do mês às 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Todos os Sábados às 19:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Todos os Domingos às 18:00h. 

 MISSA - NOSSA SENHORA DA SALETTE 

Todos os Domingos às 10:00h. 

 GRUPO DE ORAÇÃO 

Toda Segunda-feira às 19:30h. 

 TERÇO DOS HOMENS 

Toda Quinta-feira às 20:00h. 

 ESCOLA BÍBLICA 

A cada 15 dias na Quarta-feira às 20:00h. 

 AAESP 

Terça-feira às 19:30h. 

 AULAS DE ARTESANATO GRATUITO 

Terça-feira das 14:00hs às 16:00h. 

 GINÁSTICA RÍTMICA JAPONESA 

Segunda/Quarta/Sexta das 8:00h. às 9:00h. 

Eliezete Santos Souza 

Isabelle Alves André 

Ismenia Oliveira de Lima 

Joao Ricardo Vasconcelos 
Furtado 

Joaquim Dutra da Silva 

José Alves do Nascimento 
Irmão 

José Geraldo Brandão 

Jose Joao da Silva 

Luzia Miguel de Souza 

Manoel Neto da Silva 

Maria Cristina dos Santos 
Barbosa 

Padre Alfredo Celestrino 

 

Maria dos Santos de Assis 

Maria Eva Matias dos 
Santos 

Maria José Conceição 
Araujo 

Maria josé Fernandes 

Maria Madalena Salvatico 
Braga 

Maria Silvania dos Santos 

Mariana Gabriela Piaba 

Marisa Rosa de Jesus 

Marlene Pereira de Sousa 

Marlene Pereira de Sousa 

Marlene Rodrigues de 
Macedo 

Natalia Macedo Neres 

Rosa Augusto de Souza 

Sandro Ivo 

Sebastiao Francisco 
dos Santos 

Terezinha Castro B. 
Silva 

Vilma Ferreira de Melo 

Barbara Esteves de 
Oliveira 

Cicera Galvão da Silva 

Dilma Marieta Prado 

Edite Malta da Virgens 

Ronaldo Celio de 
Oliveira 

 

Maria Lopes Teodoro 

Aida Gomes 

Sônia dos Santos 
Ferreira 

Danilo Gonçalves Silva 

Auracy Pinho dos S. 
França 

Agenor Pereira da 
Silva 

Almira Caldeira 
Santana 

Ana de Oliveira Jorge 

Ana Maria Pereira 

Antonio Carlos da Silva 

 

Escola Bíblica - Paróquia Nossa Srª do Carmo 

A cada 15 dias na Quarta-feira às 20:00h na Sala 1 

  


